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Priloga 4: OBRAZEC VP-4 
POSEBNI VPRAŠALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE 

 
PRED IZPOLNJEVANJEM POSEBNEGA VPRAŠALNIKA ZA VARNOSTNO PREVERJANJE 
SKRBNO PREBERITE NAVODILA! 
 
Obrazec VP-4 izpolni preverjana oseba, predlagana v postopek varnostnega preverjanja za izdajo 
dovoljenja za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti TAJNO ali STROGO TAJNO. 
 
Preverjana oseba navede podatke iz posebnega vprašalnika v postopku varnostnega preverjanja za 
izdajo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov od dopolnjenega osemnajstega leta starosti in le podatke, 
ki zaradi zastaranja ali poteka časa niso bili izbrisani iz zbirk podatkov. 
 
Izjemoma v točkah 1., 2. in 4. posebnega vprašalnika preverjana oseba navede podatke za obdobje: 
– zadnjih petih let v postopku varnostnega preverjanja za izdajo dovoljenja za dostop do tajnih 

podatkov stopnje tajnosti TAJNO, 
– zadnjih desetih let v postopku varnostnega preverjanja za izdajo dovoljenja za dostop do tajnih 

podatkov stopnje tajnosti STROGO TAJNO. 
 
Če za odgovor na posamezno vprašanje zmanjka prostora za vpis vseh podatkov, jih preverjana oseba 
vpiše na zadnji list vprašalnika pod točko »nadaljevanje vprašalnika«. 
 
Če je v posameznih poljih odgovor negativen in obrazec nima možnosti izbire »DA« oziroma »NE«, 
preverjana oseba prazna polja prečrta, tako da ni možno več dopolnjevati praznih okvirčkov. 
 
Preverjana oseba se lastnoročno podpiše na vsako stran vprašalnika - v spodnji desni kot. 
Izpolnjeni vprašalnik lahko podpiše tudi s kvalificiranim elektronskim podpisom. 
 
 
PRI IZPOLNJEVANJU POSEBNEGA VPRAŠALNIKA ZA VARNOSTNO PREVERJANJE SI 
OBVEZNO POMAGAJTE S SPODNJIMI NAVODILI: 
 
 
IME IN PRIIMEK PREVERJANE OSEBE 
Vpišite ime in priimek, navedena v vašem osebnem dokumentu. 
 
1 SODELOVANJE V TUJIH OBOROŽENIH SILAH ALI DRUGIH OBOROŽENIH FORMACIJAH 
Če ste v postopku varnostnega preverjanja za stopnjo tajnosti TAJNO, izpolnite podatke za zadnjih pet 
let. Če ste v postopku varnostnega preverjanja za stopnjo tajnosti STROGO TAJNO, izpolnite podatke 
za zadnjih deset let. Če vam zmanjka prostora, vpišite podatke v »nadaljevanje vprašalnika« (zadnji 
list vprašalnika). 
Ustrezno označite odgovor, če ste sodelovali v tujih oboroženih silah ali drugih oboroženih formacijah. 
1.1 Če ste odgovorili pritrdilno, izpolnite podatke. Če vam zmanjka prostora, vpišite podatke v 
»nadaljevanje vprašalnika« (zadnji list vprašalnika). 
 
 
 
2 FINANČNE OBVEZNOSTI OZIROMA PREVZETA JAMSTVA 
Če ste v postopku varnostnega preverjanja za stopnjo tajnosti TAJNO, izpolnite podatke za zadnjih pet 
let. Če ste v postopku varnostnega preverjanja za stopnjo tajnosti STROGO TAJNO, izpolnite podatke 
za zadnjih deset let. Če vam zmanjka prostora, vpišite podatke v »nadaljevanje vprašalnika« (zadnji 
list vprašalnika). 
2.1 KREDITI, LIZINGI, HIPOTEKE, POROŠTVA, DRUGA DOLŽNIŠKA RAZMERJA, PREŽIVNINE 
2.1.1 Ustrezno označite odgovor, če imate kredit ali lizing. 
2.1.1.1 Če ste odgovorili pritrdilno, izpolnite podatke. Če vam zmanjka prostora, vpišite podatke v 
»nadaljevanje vprašalnika« (zadnji list vprašalnika). 
2.1.2 Ustrezno označite odgovor, če imate hipoteko.  
2.1.2.1 Če ste odgovorili pritrdilno, izpolnite podatke. Če vam zmanjka prostora, vpišite podatke v 
»nadaljevanje vprašalnika« (zadnji list vprašalnika). 
2.1.3 Ustrezno označite odgovor, če imate sklenjeno poroštvo.  
2.1.3.1 Če ste odgovorili pritrdilno, izpolnite podatke. Če vam zmanjka prostora, vpišite podatke v 
»nadaljevanje vprašalnika« (zadnji list vprašalnika). 
2.1.4 Ustrezno označite odgovor, če imate druga dolžniška razmerja. 
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2.1.4.1 Če ste odgovorili pritrdilno, izpolnite podatke. V primeru, da vam zmanjka prostora, vpišite 
podatke v »nadaljevanje vprašalnika« (zadnji list vprašalnika). 
2.1.5 Ustrezno označite odgovor, če plačujete preživnino. 
Če ste odgovorili pritrdilno, izpolnite podatke, za koliko oseb ste dolžni plačevati oziroma plačujete 
preživnino, in skupni znesek. 
2.2 NAVEDITE PODATKE O POVPREČNEM NETO OSEBNEM DOHODKU 
Navedite podatek o povprečnem neto osebnem dohodku (brez potnih stroškov, malice in dodatkov) v 
zadnjih treh mesecih pred izpolnitvijo obrazca. 
2.2.1 Navedite vrsto in znesek vseh dohodkov v preteklem letu. 
Navedite vrsto in znesek vseh dohodkov, prejetih v Republiki Sloveniji in v tujini v preteklem letu, 
oziroma predložite kopijo odločbe o dohodnini. Če ob izpolnjevanju vprašalnika še nimate podatkov o 
dohodkih v preteklem letu, navedite podatke o dohodkih iz zadnje odločbe o dohodnini ali priložite njeno 
kopijo. 
2.3 USTREZNO OZNAČITE ODGOVOR, ČE SVOJE FINANČNE OBVEZNOSTI REDNO 
IZPOLNJUJETE. 
2.3.1 Ustrezno označite odgovor, če zoper vas poteka postopek zaradi neizpolnjevanja finančnih 
obveznosti. 
2.3.1.1 Če ste odgovorili pritrdilno, navedite organ oziroma organizacijo, pred katero poteka postopek 
(sodišče, finančna /davčna/ uprava, socialna služba, zavarovalnica, ZZZS in podobno). 
2.4 USTREZNO OZNAČITE ODGOVOR, ČE JE BIL ZOPER VAS IZDAN PRAVNOMOČEN SKLEP ZA 
IZVRŠBO. 
2.4.1 Če ste odgovorili pritrdilno, navedite organ (sodišče, finančna /davčna/ uprava), ki je sklep o izvršbi 
izdal in znesek dolga oziroma predložite kopijo sklepa o izvršbi. 
2.5. USTREZNO OZNAČITE ODGOVOR, ČE STE LASTNIK OZIROMA SOLASTNIK NEPREMIČNINE. 
2.5.1 Če ste odgovorili pritrdilno, navedite vrsto nepremičnine (na primer: zemljišče, hiša, stanovanje, 
vikend in podobno), delež lastništva ter kraj in državo, kjer je posamezna nepremičnina. 
 
3 DAVČNA ŠTEVILKA 
Vpišite svojo davčno številko. 
 
4 LASTNOSTI IN OKOLIŠČINE IZ VAŠEGA ŽIVLJENJA, KATERIH POSLEDICA JE LAHKO, DA 
STE IZPOSTAVLJENI IZSILJEVANJU ALI DRUGIM OBLIKAM IZVAJANJA PRITISKA 
Če ste v postopku varnostnega preverjanja za stopnjo tajnosti TAJNO, izpolnite podatke za zadnjih pet 
let. Če ste v postopku varnostnega preverjanja za stopnjo tajnosti STROGO TAJNO, izpolnite podatke 
za zadnjih deset let. Če vam zmanjka prostora, vpišite podatke v »nadaljevanje vprašalnika« (zadnji 
list vprašalnika). 
 
Kot lastnosti in druge okoliščine veljajo tiste lastnosti in okoliščine, ki bi jih lahko nekdo, če bi izvedel 
zanje, uporabil na način, da bi vas izsiljeval ali na vas izvajal pritisk. Vi pa ne želite, da za te okoliščine 
izve bodisi javnost bodisi delodajalec, partner in podobno, ker bi to za vas lahko imelo določene 
posledice. 
4.1 USTREZNO OZNAČITE ODGOVOR, ČE STE BILI IZPOSTAVLJENI IZSILJEVANJU ALI DRUGIM 
OBLIKAM PRITISKA. 
4.1.1 Če ste odgovorili pritrdilno, navedite okoliščine, opisane zgoraj. 
4.2 USTREZNO OZNAČITE ODGOVOR, ČE MENITE, DA BI BILI LAHKO ZARADI LASTNOSTI IN 
OKOLIŠČIN, KI IZVIRAJO IZ VAŠEGA ŽIVLJENJA, IZPOSTAVLJENI IZSILJEVANJU ALI DRUGIM 
OBLIKAM PRITISKA. 
4.2.1 Če ste odgovorili pritrdilno, navedite okoliščine, opisane zgoraj. 
 
 
Preverjana oseba se lastnoročno podpiše na vsako stran vprašalnika - v spodnji desni kot. 
Izpolnjeni vprašalnik lahko podpiše tudi s kvalificiranim elektronskim podpisom.  
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POSEBNI VPRAŠALNIK 
PREVERJANA OSEBA IZPOLNI VPRAŠALNIK ČITLJIVO IN SKLADNO Z NAVODILI 

OSEBNO IME 

Ime: _________________________________________________________________________ 

Priimek: ______________________________________________________________________ 

1 SODELOVANJE V TUJIH OBOROŽENIH SILAH ALI V DRUGIH OBOROŽENIH FORMACIJAH 
Če ste v postopku varnostnega preverjanja za stopnjo tajnosti TAJNO, izpolnite podatke za zadnjih pet 
let. Če ste v postopku varnostnega preverjanja za stopnjo tajnosti STROGO TAJNO, izpolnite podatke 
za zadnjih deset let. Če vam zmanjka prostora, vpišite podatke v »nadaljevanje vprašalnika« (zadnji 
list vprašalnika). 

 DA  NE 
1.1 Če ste odgovorili pritrdilno, izpolnite rubrike v nadaljevanju: 

Kraj: __________________________________ Država: _________________________________ 

Enota, v kateri ste sodelovali: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Obdobje sodelovanja od: __________________ do: __________________ 

2 FINANČNE OBVEZNOSTI OZIROMA PREVZETA JAMSTVA 
Če ste v postopku varnostnega preverjanja za stopnjo tajnosti TAJNO, izpolnite podatke za zadnjih pet 
let. Če ste v postopku varnostnega preverjanja za stopnjo tajnosti STROGO TAJNO, izpolnite podatke 
za zadnjih deset let. Če vam zmanjka prostora, vpišite podatke v »nadaljevanje vprašalnika« (zadnji 
list vprašalnika). 

2.1 KREDITI, LIZING, HIPOTEKE, DRUGA DOLŽNIŠKA RAZMERJA, PREŽIVNINE 
Če  vam zmanjka prostora, vpišite podatke v »nadaljevanje vprašalnika« (zadnji list vprašalnika). 

2.1.1 Ali imate kredit ali lizing 
 DA  NE 

2.1.1.1 Če ste odgovorili pritrdilno, izpolnite rubrike v nadaljevanju: 

Kredit oziroma lizing imam pri: ____________________________________________________ 
(ime ustanove) 

Vrsta kredita ali lizinga: __________________________________________________________ 

Odplačilna doba:   od  __________________________    do _____________________________ 
 (mesec / leto)                                                       (mesec / leto) 

Mesečni obrok: _________________________________________________________________ 

Kredit oziroma lizing imam pri: _____________________________________________________ 
(ime ustanove) 

Vrsta kredita ali lizinga: __________________________________________________________ 
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Odplačilna doba:   od  __________________________    do _____________________________ 
                                                 (mesec / leto)                                                     (mesec / leto) 

Mesečni obrok: ________________________________________________________________ 

 

2.1.2 Ali imate hipoteko  
     DA                  NE 

2.1.2.1 Če ste odgovorili pritrdilno, izpolnite rubrike v nadaljevanju: 

Hipoteko imam pri: _____________________________________________________________ 
(ime ustanove) 

Vrsta hipoteke: _________________________________________________________________ 

Namen: _______________________________________________________________________ 

Znesek: _______________________________________________________________________ 

Odplačilna doba:   od  __________________________    do _____________________________ 
                                                (mesec / leto)                                                       (mesec / leto) 

Mesečni obrok: ________________________________________________________________ 

Hipoteko imam pri: _____________________________________________________________ 
(ime ustanove) 

Vrsta hipoteke: ________________________________________________________________ 

Namen: _______________________________________________________________________ 

Znesek: _______________________________________________________________________ 

Odplačilna doba:   od  __________________________    do _____________________________ 
                                                  (mesec / leto)                                                       (mesec / leto) 

Mesečni obrok: ________________________________________________________________ 

 

2.1.3 Ali imate sklenjeno poroštvo  
     DA                  NE 

2.1.3.1 Če ste odgovorili pritrdilno, izpolnite rubrike v nadaljevanju: 

Poroštvo imam sklenjeno pri: _____________________________________________________ 
(ime ustanove/ ime osebe) 

Namen: _______________________________________________________________________ 

Znesek: _______________________________________________________________________ 

Odplačilna doba:   od  __________________________    do _____________________________ 
                                                (mesec / leto)                                                       (mesec / leto) 

Mesečni obrok: ________________________________________________________________ 
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2.1.4 Ali imate druga dolžniška razmerja  
     DA                  NE 

2.1.4.1 Če ste odgovorili pritrdilno, izpolnite rubrike v nadaljevanju: 

Dolžniško razmerje imam pri: ____________________________________________________ 
(ime ustanove / ime osebe) 

Vrsta dolžniškega razmerja: _____________________________________________________ 

Odplačilna doba:   od  __________________________    do _____________________________ 
                                                (mesec / leto)                                                       (mesec / leto) 

Znesek: _______________________________________________________________________ 

Dolžniško razmerje imam pri: ____________________________________________________ 
(ime ustanove / ime osebe) 

Vrsta dolžniškega razmerja: ______________________________________________________ 

Odplačilna doba:   od  __________________________    do _____________________________ 
                                                  (mesec / leto)                                                       (mesec / leto) 

Znesek: _______________________________________________________________________ 

2.1.5 Preživnine: 

     DA                  NE 
Število oseb za katere ste dolžni plačevati oziroma plačujete preživnino: ________________ 

Skupni znesek: _________________________________________________________________ 

 

2.2 NAVEDITE PODATKE O POVPREČNEM NETO OSEBNEM DOHODKU V ZADNJIH TREH MESECIH 
PRED IZPOLNITVIJO OBRAZCA (brez potnih stroškov, malice in dodatkov):  

______________________________________________________________________________ 

2.2.1 Navedite vrsto in znesek vseh dohodkov v preteklem letu: 

Ustrezno označite:            V spodnje vrstice vpisani dohodki        Priložena kopija davčne napovedi 
 

Vrsta dohodka: _____________________________ Znesek dohodka: ____________________ 

Vrsta dohodka: _____________________________ Znesek dohodka: ____________________ 

Vrsta dohodka: _____________________________ Znesek dohodka: ____________________ 

Vrsta dohodka: _____________________________ Znesek dohodka: ____________________ 
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2.3 ALI SVOJE FINANČNE OBVEZNOSTI REDNO IZPOLNJUJETE? 
     DA                  NE 

2.3.1 Ali zoper vas poteka postopek zaradi neizpolnjevanja finančnih obveznosti? 

     DA                  NE 
2.3.1.1 Če ste odgovorili pritrdilno, navedite organ oziroma organizacijo, pred katero poteka postopek 
(sodišče, finančna /davčna/ uprava, socialna služba, zavarovalnica, ZZZS in podobno): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2.4 ALI JE BIL ZOPER VAS IZDAN PRAVNOMOČEN SKLEP ZA IZVRŠBO? 

     DA                  NE 
2.4.1 Če ste odgovorili pritrdilno, navedite organ (sodišče, finančna /davčna/ uprava), ki je sklep o izvršbi 
izdal, in znesek dolga: 

Ustrezno označite:            V spodnje vrstice vpisani sklepi        Priložena kopija sklepa o izvršbi 

Organ: ____________________________________ Znesek dolga: ______________________ 

Organ: ____________________________________ Znesek dolga: ______________________ 

Organ: ____________________________________ Znesek dolga: ______________________ 

 

2.5 ALI STE LASTNIK OZIROMA SOLASTNIK NEPREMIČNINE 
     DA                  NE 

2.5.1 Če ste odgovorili pritrdilno, izpolnite rubrike v nadaljevanju: 

Vrsta nepremičnine: _____________________________ Delež lastništva: ________________ 

(na primer: hiša, stanovanje, vikend, garaža, zemljišče in podobno) 

Kraj in država, kjer imate nepremičnino: ___________________________________________ 

 

Vrsta nepremičnine: _____________________________ Delež lastništva: ________________ 

(na primer: hiša, stanovanje, vikend, garaža, zemljišče in podobno) 

Kraj in država, kjer imate nepremičnino: ___________________________________________ 

 

Vrsta nepremičnine: _____________________________ Delež lastništva: ________________ 

(na primer: hiša, stanovanje, vikend, garaža, zemljišče in podobno) 

Kraj in država, kjer imate nepremičnino: ___________________________________________ 
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3 DAVČNA ŠTEVILKA: 
 
 
 

 

4 LASTNOSTI IN OKOLIŠČINE IZ VAŠEGA ŽIVLJENJA, KATERIH POSLEDICA JE LAHKO, DA STE 
IZPOSTAVLJENI IZSILJEVANJU ALI DRUGIM OBLIKAM IZVAJANJA PRITISKA  
Če ste v postopku varnostnega preverjanja za stopnjo tajnosti TAJNO, izpolnite podatke za zadnjih pet 
let. Če ste v postopku varnostnega preverjanja za stopnjo tajnosti STROGO TAJNO, izpolnite podatke 
za zadnjih deset let. Če vam zmanjka prostora, vpišite podatke v »nadaljevanje vprašalnika« (zadnji 
list vprašalnika). 
 
Kot lastnosti in druge okoliščine veljajo tiste lastnosti in okoliščine, ki bi jih lahko nekdo, če bi izvedel 
zanje, uporabil na način, da bi vas izsiljeval ali na vas izvajal pritisk. Vi pa ne želite, da za te okoliščine 
izve bodisi javnost bodisi delodajalec, partner in podobno, ker bi to za vas lahko imelo določene 
posledice. 

4.1 ALI STE BILI IZPOSTAVLJENI IZSILJEVANJU ALI DRUGIM OBLIKAM PRITISKA? 
     DA                  NE 

4.1.1 Če ste odgovorili pritrdilno, navedite okoliščine:  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

4.2 ALI MENITE, DA BI BILI LAHKO ZARADI LASTNOSTI IN OKOLIŠČIN, KI IZVIRAJO IZ VAŠEGA 
ŽIVLJENJA, IZPOSTAVLJENI IZSILJEVANJU ALI DRUGIM OBLIKAM PRITISKA? 

     DA                  NE 
4.2.1 Če ste odgovorili pritrdilno, navedite okoliščine:  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

IZJAVLJAM, DA SO NAVEDENI PODATKI TOČNI, RESNIČNI IN POPOLNI.  

 

V/Na ____________________________     Dne _____________________ 
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NADALJEVANJE VPRAŠALNIKA 
 
Če za odgovor na posamezno vprašanje ni bilo dovolj prostora, vpišite dodatne odgovore tako, da 
vpišete v prvi stolpec številko vprašanja in v drugega odgovor. 

Št. vpr. Odgovor 
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